
Контрольна робота 

Прислівник 

 Варіант 1 

Пишіть дуже каліграфічно!!! Фотографуйте чітко!!! 

 

1.   Прислівник – це.. 

А  незмінна  особлива форма дієслова; 

Б  самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета; 

В  незмінна самостійна частина мови. 

 

2. Прислівник є в кожному реченні, ОКРІМ 

А Нестерпно бути мертвим за життя. 

Б Ніде щиріше не співають, як на війні. 

В Тут погідне сонце, а десь за горами вітер. 

Г Навкруги царювала безкінечна тиша. 

Д Глянь кругом себе — рай найкращий. 

 

3 .  Встановіть відповідність між реченням з прислівником та синтаксичною роллю, яку він 

виконує в реченні 

    1. обставина                                                    А Блідий ранок несміливо зазирнув у вікна.                             

    2. присудок                                                     Б Дорога праворуч губилася в малиннику. 

    3. означення                                                    В. Маковейчику на серці просторо і легко. 

 

4. Позначте рядок, в якому від усіх прислівників можна утворити ступені порівняння 

А гарно, багато, спросоння, далеко 

Б рішуче, наспіх, тут, зопалу 

В дорого, голосно, вузько, дбайливо 



Г глибоко, навмисне, вбік, швидко  

 

5. Помилку в утворенні форми ступенів порівняння прислівника допущено в рядку 

А швидко — швидше 

Б холодно — холодніше  

В погано — поганіше 

Г добре — краще 

Д низько — нижче 

6. Усі прислівники пишуться з двома -нн у рядку: 

А прекрасн..о, невблаган..о, незграбн..о; 

Б грішн..о, невпин..о, живописн..о; 

В рівнин..о, туман..о, спосон..я. 

Г доречн..о, старан..о, віддан..о 

 

7. Усі прислівники причини в рядку: 

  А замолоду, на зло, мимохіть, спересердя;  

  Б зопалу, спросоння, згарячу, ненароком;  

  В коли-не-коли, в цілому, з діда-прадіда, казна-як.  

8. Знайди правильно записані прислівники   з – не  в реченнях 

  

А Яблуко від яблуні не далеко падає. 

  

  

Б Як слів не багато, то й розуму малувато. 

  

  

В  В'юн лежить не порушно на дні річки. 

  

  

Г Неподалік радісно літали журовлі. 

 

 

9. Випишіть тільки прислівники (ставте питання до кожного слова, щоб не помилитися) 

 Пліч-о-пліч, веселий,  опівдні, дехто, весело, нарешті, вранці, казна-що, усередині, без кінця, 

 



чий-небудь, збоку, останнє, ніколи, ніхто, звечора.  

10.  Випишіть тільки ті сполуки, які містять прислівники. Запишіть прислівники 

правильно. 

Вивчити на/пам’ять вірш,  повертатися з роботи до/дому , покладатися на/пам’ять,  брати на 

себе за/багато, навчитися за/багато років,  підійти до/дому батька, повторювати вірш в/голос; 

заслухатися в/голос Олени, попередити в/останнє; домовитися в/останнє побачення. 

 

 

11. Перепишіть прислівники, знімаючи риски 

віч/на/віч, по/домашньому, будь/де, по/людськи, як/небудь, як/найбільше, в/тричі, в/літку, 

хтозна/куди,   де/не/де,  в/цілому, по/четверте,  до/речі, без/кінця/краю,  далеко/таки, день/у/день, 

на/щастя, сама/самотою, в\гору, тишком/нишком. 

 

12. Утворити ступені порівняння прислівників  

 близько _____________________ 

  гарно_______________________ 

  1) проста форма вищого ступеня порівняння;        

  2) проста форма найвищого ступеня порівняння;        

  3) складена форма вищого ступеня порівняння;     

  4) складена форма найвищого ступеня порівняння 


